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Het gaat sneller dan je denkt. Nog een paar 
maanden en dan treedt de Werkkostenregeling in 
werking. Wij merken dat de nieuwe 
Werkkostenregeling veel vragen oproept. Om voor 
het jaar 2011 een weloverwogen keuze te kunnen 
maken tussen voortzetting van de huidige 
regelingen of direct overstappen naar de 
Werkkostenregeling, zullen alle huidige 
vergoedingen/verstrekkingen in 2010 in kaart 
moeten zijn gebracht. 

Voor de jaren 2011 tot en met 2013 kan jaarlijks 
gekozen worden om wel of geen gebruik te maken 
van het nieuwe regime rond de 
Werkkostenregeling. Vanaf 2014 wordt de regeling 
structureel ingevoerd. Wij adviseren echter al dit 
jaar het arbeidsvoorwaardenpakket in kaart te 
brengen en vervolgens af te wegen om vanaf 2011 
wel of niet over te stappen op de 
Werkkostenregeling.  

Voor meer achtergrondinformatie over de 
Werkkostenregeling tref je  hier ons gepubliceerd 
artikel in HR Rendement aan. 

Keuze blijkt uit de administratie 
Als een organisatie met ingang van 2011 nog niet 
voor de Werkkostenregeling kiest en dus de huidige 
regels blijft toepassen, is het niet nodig dit expliciet 
te laten weten aan de Belastingdienst. Nietsdoen of 
anders gezegd: de huidige regels (met aanpassing 
fiscale regels rond personeelsfeesten) aanhouden 
voor vergoedingen en verstrekkingen aan het 
personeel, is dus ook een keuze, maar dan wel een 
indirecte keuze. Uiteraard is het beter een bewuste 
keuze te maken, want een keuze geldt voor het hele 
jaar. Ook kunnen de kosten er onder de nieuwe 
regels heel anders uitzien. Inventariseer dus wat 
voor jouw organisatie het beste uitpakt. 

Nadere invulling regels Werkkostenregeling 
Noemenswaardig is verder dat het Ministerie van 
Financiën nog vóór het zomerreces (als het goed is 
in juni/juli) de nadere invulling inzake de regels 
omtrent o.a. de Werkkostenregeling bekend wil 
maken. Over dit laatste zullen we je uiteraard op de 
hoogte houden. 

 

 

Werkkostenregeling Expert Sessie 
Courdid biedt maatwerk in het kader van de 
Werkkostenregeling. Wij helpen graag bij het maken 
van de juiste keuze. Hierbij bieden wij enerzijds een full 
service pakket aan waarbij wij bijstaan in de te 
ondernemen stappen bij het maken van de juiste 
keuze. Wil je graag zelf eerst het een ander inzichtelijk 
krijgen dan is wellicht onze 
nieuwe Werkkostenregeling Expert Sessie interessant.   

Wij verzorgen op verschillende data in 
2010 Werkkostenregeling Expert Sessies bij ons op 
kantoor te Den Haag. Tijdens deze kleinschalige en 
praktijkgerichte Expert sessies kunnen deelnemers 
vragen uit de praktijk aan een van ons maar ook aan 
andere deelnemers voorleggen. In kleine groepen van 
maximaal 8 personen wordt de nieuwe regelgeving 
doorgenomen en toegepast op de situaties van de 
deelnemers. Na afloop krijg je van ons een 
documentatiemap Werkkostenregeling mee zodat je 
later alles op je gemak nog eens kunt doornemen. 
 
Meld je hier aan voor de Werkkostenregeling Expert 
Sessie.  
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